INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.11.18 13:02:55
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ψ41Η46Ψ8ΧΙ-4ΒΛ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΩΤΑΤΗ
ΣΧΟΛΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ)
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21

Απόσπασμα Πράξης
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης
του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Αριθ. 35 της 13ης Νοεμβρίου 2019
Στο Μαρούσι, τη 13η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη, η Επιτροπή Ερευνών και
Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., όπως συγκροτήθηκε με την αριθ.
44/8-12-2017 (Θ. 4.1) Πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., και σύμφωνα με το Ν.
3027/2002, άρθρο 4, παρ. 2.δ., πραγματοποίησε, ύστερα από πρόσκληση του
Προέδρου της, Σαριδάκη Ιωάννη, συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα όλα τα Μέλη, παρουσιάστηκαν και πήραν
μέρος οι:
1. Σαριδάκης Ιωάννης, Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και
Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, Πρόεδρος της Επιτροπής.
Συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι:
2. Αντωνίου Ευαγγελία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Μαιευτικής του
ΠΑΔΑ, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Κροντηράς Χριστόφορος, Καθηγητής του τμήματος Φυσικής του
Πανεπιστημίου Πατρών, Μέλος της Επιτροπής
4. Κωστάκη Αναστασία, Καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Μέλος της Επιτροπής
5. Normand Pascal Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και
Νανοτεχνολογίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών
«Δημόκριτος», Μέλος της Επιτροπής, ο οποίος είχε ενημερώσει σχετικά και
συνδέθηκε στη συνεδρίαση στις 15:40.
Απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Γεώργιος Μουστάκας και Βασίλειος
Ρίζος.
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, και δεδομένου του γεγονότος ότι για τα
θέματα της Ημερήσιας Διάταξης υπ’ αριθ. 2.5, 2.9 και 3.11 απαιτείται για τη
νόμιμη απαρτία επί της συζήτησής τους 5μελής σύνθεση, αποφασίστηκε τα
ανωτέρω θέματα να συζητηθούν τελευταία, μετά τη σύνδεση του μέλους της
Επιτροπής κ. Normand Pascal.
Χρέη γραμματέα εκτέλεσε η Αργυρώ Μεντάκη, Προϊσταμένη της Μονάδας
Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
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ΘΕΜΑ 3.1: Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο
της αριθ. πρωτ. ΕΛ/18567/8-10-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου
χρόνου
μερικής
απασχόλησης
στο
πλαίσιο
του
Προγράμματος «Erasmus+/KA1 2019-2020 (2019-1-EL01-KA103061111)».
Για το θέμα 3.1 της ημερήσιας διάταξης, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. To N. 3027/28-06-2002 [ΦΕΚ 152/τ.Α’/2002] που αφορά «Ρύθμιση θεμάτων
Οργανισμών ……. και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 4 σχετικά με την
Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης –
Κατάργηση της ΣΕΛΕΤΕ
2. Το άρθρο 4, παρ.6 του Ν.3027/2002 που αναφέρεται σε μεταφορά και
μετονομασία του Ειδικού Λογαριασμού της ΣΕΛΕΤΕ σε Ειδικό Λογαριασμό της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και τη λειτουργία του έκτοτε σύμφωνα με τις διατάξεις του
ανωτέρω νόμου και εν γένει με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους
Ειδικούς Λογαριασμούς των ΤΕΙ
3. Την αριθ. 54591/Ζ1 (ΦΕΚ 191/τ. ΥΟΔΔ/11-4-2016) Υπουργική Απόφαση
ανασυγκρότησης της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
4. Την αριθ. 44/8-12-2017 (Θ. 4.1) Πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
συγκρότησης Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
5. Το Ν. 4485/2017 [ΦΕΚ 114/τ. Α΄/4-8-2017] «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», Κεφ. Η΄
«Ειδικοί
Λογαριασμοί
Κονδυλίων
Έρευνας
Ανώτατων
Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων, Ερευνητικά και Τεχνολογικά Κέντρα»
6. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
7. Την αριθ. 25/5-9-2019 (Θ. 4.14) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και
Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ανάληψης διαχείρισης του
Προγράμματος και έγκρισης συνολικού προϋπολογισμού και ετήσιων
προϋπολογισμών ετών 2019 και 2020 του Προγράμματος
8. Την αριθ. 27/27-9-2019 (Θ. 3.10) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και
Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. έγκρισης Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου μερικής απασχόλησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Erasmus+/ΚΑ1
2019-2020 (2019-1-EL01-KA103-061111)».
9. Την
αριθ.
πρωτ.
18567_2019/8-10-2019
Πρόσκληση
Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου μερικής απασχόλησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Erasmus+/ΚΑ1
2019-2020 (2019-1-EL01-KA103-061111)».
10.Το γεγονός ότι τηρήθηκε προθεσμία 16 ημερολογιακών ημερών για την
υποβολή προτάσεων από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του
ΕΛΚΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
11.Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΛ/13582/6-11-2019 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων
της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων
μετά από διαλογική συζήτηση των Μελών της
ομόφωνα αποφασίζει
την ανάρτηση των αποτελεσμάτων σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ.
ΕΛ/13582/6-11-2019 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων της αρμόδιας
Επιτροπής
αξιολόγησης
προτάσεων
στο
πλαίσιο
της
αριθ.
πρωτ.
18567_2019/8-10-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή
προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
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χρόνου μερικής απασχόλησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Erasmus+/KA1
2019-2020 (2019-1-EL01-KA103-061111)»., το οποίο έχει ως ακολούθως:

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Στο Μαρούσι σήμερα, 5/11/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30π.μ., συνήλθε η
Επιτροπή Αξιολόγησης που ορίστηκε με την αριθ. 27/27-09-2019 (Θ. 3.10) Πράξη
της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για την
αξιολόγηση των προτάσεων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ.
18567/8-10-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη
τεσσάρων (4) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (άρθρο
24 του ν.4386/2016) μερικής απασχόλησης στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Erasmus+/KA1 2019-2020 (2019-1-EL01-KA103-061111)».
Η Επιτροπή αποτελείται από τους:
-Καντωνίδου Μαρία, Επικ. Καθηγήτρια Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ως Πρόεδρο,
-Παγιατάκη Γεράσιμο, Καθηγητή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ως Μέλος ,
-Μουντρίδου Μαρία, Επίκ. Καθηγήτρια Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ως Μέλος.
Τα μέλη της Επιτροπής συνεδρίασαν και διαπίστωσαν τα εξής:
α. Η υποψήφια με αριθ. πρωτ. αίτησης ΕΛ/13491/29-10-2019, Τ. Φ. του Χ.,
υπέβαλε πρόταση και για τις 4 θέσεις. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. πρωτ.
18567/8-10-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πρόταση μπορεί να
υποβληθεί από κάθε φυσικό πρόσωπο για μια (1) μόνο θέση, και ως εκ τούτου
αποκλείεται.
β. Για τη θέση με κωδικό 1, κατατέθηκαν εμπρόθεσμα προτάσεις από τους
παρακάτω δύο (2) υποψηφίους, οι προτάσεις των οποίων αναφορικά με τα
απαιτούμενα προσόντα έχουν ως ακολούθως:
1. Σ. Μ. του Θ., με αριθ. πρωτ. ΕΛ/13406/22.10.2019
- Έχει πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – απαιτούμενο
- Έχει γνώση χειρισμού Η/Υ – απαιτούμενο
- Έχει τεκμηριωμένη εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης σε προγράμματα του ΙΚΥ
(ERASMUS+) επιχορήγησης κινητικοτήτων – απαιτούμενο
2. Τ. Α. του Χ., με αριθ. πρωτ. ΕΛ/13497/30.10.2019
- Έχει πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – απαιτούμενο
- Έχει γνώση χειρισμού Η/Υ – απαιτούμενο
- Δεν έχει τεκμηριωμένη εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης σε προγράμματα του
ΙΚΥ (ERASMUS+) επιχορήγησης κινητικοτήτων, όπως περιγράφεται στην
Πρόσκληση – απαιτούμενο
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. πρωτ. 18567/8-10-2019 Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η υποψήφια με αριθ. πρωτ. αίτησης
ΕΛ/13497/30.10.2019, Τ. Α. του Χ., αποκλείεται, καθώς δεν πληροί 1 εκ των 3
απαιτούμενων προσόντων. Η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο και την
καταγραφή των κατατεθέντων δικαιολογητικών σχετικά με τα μοριοδοτούμενα
προσόντα για την υποψήφια με αριθ. πρωτ. αίτησης ΕΛ/13406/22.10.2019, Σ. Μ.
του Θ.
Σ. Μ. του Θ. :
- Έχει τεκμηριωμένη εμπειρία στην υποστήριξη Έργων και Προγραμμάτων
συγχρηματοδοτούμενων ή χρηματοδοτούμενων από Ευρωπαϊκούς, διεθνείς,
ίδιους πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια σε Ειδικό Λογαριασμό Τριτοβάθμιων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (2 μονάδες/μήνα, μέγιστο 40 μονάδες) –
συνεκτιμώμενο: 40 μόρια
- Έχει άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (PROFICIENCY) – συνεκτιμώμενο: 10
μόρια
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: 50 μόρια
γ. Για τη θέση με κωδικό 2, κατατέθηκε εμπρόθεσμα πρόταση από την
παρακάτω μία (1) υποψήφια, η πρόταση της οποίας αναφορικά με τα απαιτούμενα
προσόντα έχει ως ακολούθως:
1. Κ. Α. Μ. του Χ., με αριθ. πρωτ. ΕΛ/13407/22.10.2019
- Έχει πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - απαιτούμενο
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- Έχει τεκμηριωμένη εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης σε προγράμματα του ΙΚΥ
(ERASMUS+) επιχορήγησης κινητικοτήτων – απαιτούμενο
Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα οριζόμενα στην αριθ. πρωτ. 18567/8-102019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προχώρησε στον έλεγχο και την
καταγραφή των κατατεθέντων δικαιολογητικών σχετικά με τα μοριοδοτούμενα
προσόντα:
Κ. Α. Μ. του Χ.:
- Έχει τεκμηριωμένη εμπειρία στην υποστήριξη δράσεων προβολής και
δημοσιότητας (2 μονάδες/μήνα, μέγιστο 40 μονάδες) – συνεκτιμώμενο: 40 μόρια
- Έχει άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (PROFICIENCY)– συνεκτιμώμενο: 10
μόρια
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: 50 μόρια
δ. Για τη θέση με κωδικό 3, κατατέθηκε εμπρόθεσμα πρόταση από τον
παρακάτω έναν (1) υποψήφιο, η πρόταση του οποίου αναφορικά με τα
απαιτούμενα προσόντα έχει ως ακολούθως:
1. Τ. Ο. του Ι., με αριθ. πρωτ. ΕΛ/13304/11.10.2019
- Έχει πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - απαιτούμενο
- Έχει τεκμηριωμένη εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης σε προγράμματα του ΙΚΥ
(ERASMUS+) επιχορήγησης κινητικοτήτων - απαιτούμενο
-Έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις - απαιτούμενο
Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα οριζόμενα στην αριθ. πρωτ. 18567/8-102019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προχώρησε στον έλεγχο και την
καταγραφή των κατατεθέντων δικαιολογητικών σχετικά με τα μοριοδοτούμενα
προσόντα:
Τ. Ο. του Ι.:
- Έχει τεκμηριωμένη εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης (2 μονάδες/μήνα, μέγιστο
40 μονάδες) – συνεκτιμώμενο: 40 μόρια
- Έχει άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (TOEIC με βαθμό 905) –
συνεκτιμώμενο: 10 μόρια
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: 50 μόρια
ε. Για τη θέση με κωδικό 4, κατατέθηκαν εμπρόθεσμα προτάσεις από τους
παρακάτω τέσσερις (4) υποψήφιους, οι πρόταση των οποίων αναφορικά με τα
απαιτούμενα προσόντα έχουν ως ακολούθως:
1. Θ. Γ. του Κ., με αριθ. πρωτ. ΕΛ/13325/15.10.2019
- Έχει πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - απαιτούμενο
- Δεν έχει τεκμηριωμένη εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης σε προγράμματα
συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από Ευρωπαϊκούς, διεθνείς, ίδιους
πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια σε Ειδικό Λογαριασμό Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων - απαιτούμενο
-Έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις – απαιτούμενο
2. Κ. Γ. του Χ., με αριθ. πρωτ. ΕΛ/13498/30.10.2019
- Έχει πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - απαιτούμενο
- Δεν έχει τεκμηριωμένη εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης σε προγράμματα
συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από Ευρωπαϊκούς, διεθνείς, ίδιους
πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια σε Ειδικό Λογαριασμό Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων - απαιτούμενο
-Έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις – απαιτούμενο
3. Μ. Ι. του Κ., με αριθ. πρωτ. ΕΛ/13413/23.10.2019
- Έχει πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - απαιτούμενο
- Έχει τεκμηριωμένη εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης σε προγράμματα
συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από Ευρωπαϊκούς, διεθνείς, ίδιους
πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια σε Ειδικό Λογαριασμό Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων – απαιτούμενο
-Έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις – απαιτούμενο
4. Π. Σ. του Κ., με αριθ. πρωτ. ΕΛ/13380/21.10.2019
- Έχει πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - απαιτούμενο
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- Έχει τεκμηριωμένη εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης σε προγράμματα
συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από Ευρωπαϊκούς, διεθνείς, ίδιους
πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια σε Ειδικό Λογαριασμό Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων – απαιτούμενο
-Έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις - απαιτούμενο
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. πρωτ. 18567/8-10-2019 Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι με αριθ. πρωτ. αίτησης
ΕΛ/13325/15.10.2019, Θ. Γ. του Κ. και ΕΛ/13498/30.10.2019 Κ. Γ. του Χ.
αποκλείονται, καθώς δεν πληρούν 1 εκ των 3 απαιτούμενων προσόντων. Η
Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο και την καταγραφή των κατατεθέντων
δικαιολογητικών σχετικά με τα μοριοδοτούμενα προσόντα για τους υποψήφιους με
αριθ. πρωτ. αίτησης ΕΛ/13413/23.10.2019, Μ. Ι. του Κ. και ΕΛ/13380/21.10.2019,
Π. Σ. του Κ.
Μ. Ι. του Κ.:
-Έχει τεκμηριωμένη εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης (2 μονάδες/μήνα, μέγιστο
40 μονάδες) – συνεκτιμώμενο: 40 μόρια
- Έχει άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Αναγνωρισμένος Μεταπτυχιακός
τίτλος από το Πανεπιστήμιο του Κίνγκστον) – συνεκτιμώμενο: 10 μόρια
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: 50 μόρια
Π. Σ. του Κ.:
-Έχει τεκμηριωμένη εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης (2 μονάδες/μήνα, μέγιστο
40 μονάδες) – συνεκτιμώμενο: 39 μόρια
- Έχει άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Test of Interactive English, C2 Level)
– συνεκτιμώμενο: 10 μόρια
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: 49 μόρια
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Μαρία Καντωνίδου

Γεράσιμος Παγιατάκης
Μαρία Μουντρίδου»

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων
ημερών από την επομένη της ανάρτησης – ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων
αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Η
ένσταση
υποβάλλεται
είτε
ηλεκτρονικά
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση:eidlog2@aspete.gr είτε μέσω fax (2102835647). Μετά την πάροδο
των πέντε εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δεν
εξετάζεται για κανένα απολύτως λόγο ένσταση, τυχόν δε υποβληθέν αίτημα
απορρίπτεται ως μη αποδεκτό.
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Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Ερευνών και Διαχείρισης του
Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Η Αντιπρόεδρος

Ιωάννης Σαριδάκης

Ευαγγελία Αντωνίου
Τα Μέλη

Χριστόφορος Κροντηράς
Αναστασία Κωστάκη
Η Γραμματέας
Αργυρώ Μεντάκη
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